TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI WOJNICKIEJ

To dzięki Tobie ratujemy
zabytkowe nagrobki
Ja też czekam
na renowację

Rzeźba z nagrobka Julusia Pieli, syna wojnickiego notariusza
(kw. I, grób nr. 187)

WOJNICKIE NEKROPOLIE
Przez wiele wieków cmentarze znajdowały się przy kościołach. Przypuszcza się, że przy wojnickiej kolegiacie mogło być pochowanych około 15 tysięcy ludzi. Liczne ślady pochówków odnajdujemy również przy kościele św. Leonarda.
W 1784 r. założono cmentarz na terenach na
wschód od dzisiejszej ul. Warszawskiej. Około
połowy XIX w. powstał nowy, funkcjonujący do
dziś, cmentarz przy ul. Tarnowskiej. Początkowo stanowił własność parafii, później gminy.
W 1852 r. Jordanowie wybudowali swoją kaplicę rodową. Pod nagrobkami wokół niej znajdują się ślady jeszcze starszych pochówków.
W 1915 r. wybudowana została druga kaplica
rodowa, Stadnickich. W 2008 r. obok kaplicy
Jordanów postawiono pomnik Golgoty Wschodu. W obrębie cmentarza komunalnego znajduje się austriacki cmentarz wojskowy nr 285.
Z inicjatywy TPZW przeprowadzono w 1994 r. inwentaryzację cmentarza. Sporządzono plan,
wykaz obiektów zabytkowych, skorowidz zmarłych oraz opracowano dokładną mapę cmentarza
z numeracją grobów i zaznaczeniem drzewostanu. Na wojnickim cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych grobów, nad którymi opiekę sprawuje TPZW. Są to groby powstańców, księży, nauczycieli oraz znanych i zasłużonych wojniczan, jak np. grób Władysława Jordana adiutanta gen. Bema.

WOJNICKIE KWESTY CMENTARNE
Od początku swojego istnienia, tj. od 1993 r., TPZW organizuje coroczne kwesty cmentarne,
z których dochód jest przeznaczany na renowację zabytkowych nagrobków. Dzięki niezwykłej ofiarności społeczeństwa zebrano dotychczas ponad 100 tys. złotych, co pozwoliło uratować od zniszczenia wiele cennych zabytków naszego cmentarza. W 2011 r. poddano renowacji aż 4 nagrobki.
Mamy nadzieję, że tegoroczna kwesta, przyczyni się do uratowania kolejnych zabytków.
DZIĘKUJEMY I PROSIMY O DALSZE WSPARCIE!
							

Zarząd TPZW

Nagrobki odnowione w 2011 r.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI WOJNICKIEJ

To dzięki Tobie ratujemy
zabytkowe nagrobki
Ja też czekam
na renowację

Rzeźba z nagrobka Julusia Pieli, syna wojnickiego notariusza
(kw. I, grób nr. 187)

